
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

  ІІІ  СЕСІЯ   VIII   СКЛИКАННЯ 

                     

            РІШЕННЯ № 1091     
 

29.11.2022                          м. Хуст 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

детального планування території   

з метою  зміни цільового призначення 

земельних ділянок за межами населеного 

пункту м. Хуст, Закарпатської області 

 

 На підставі ст. 19; 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 45¹ Закону України «Про землеустрій»; Постанови Кабінету 

Міністрів України №926 від 01 вересня 2021 «Про затвердження Порядку 

розроблення оновлення, внесення та затвердження містобудівної документації»; 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

враховуючи  звернення  гр. Шимоня Олени Юріївни мешканки: м. Хуст, вул. 

Свободи, буд. 25, кв. 8 та висновок постійної  депутатської комісії з питань 

контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування, Хустська міська рада  

 

                                                ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту детального планування території з 

метою зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для ведення 

особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  за 

межами населеного пункту м. Хуст, Закарпатської області (кадастровий номер 

земельної ділянки №1- 2110800000:07:002:0018 площа - 0,6581га., кадастровий 

номер земельної ділянки №2- 2110800000:07:002:0022 площа – 2,0000 га., 

кадастровий номер земельної ділянки №3- 2110800000:07:002:0024 площа – 

2,0000 га.). 

2. 3амовником розроблення містобудівної документації визначити 

виконавчий комітет Хустської міської ради. 

3. Виконавчому комітету міської ради: 

- організувати оприлюднення рішення про розроблення містобудівної 

документації в засобах масової інформації; 

- визначити розробника та укласти з ним договір щодо виготовлення 

містобудівної документації; 

- затвердити завдання на розробку містобудівної документації; 

- здійснити збір вихідних даних; 
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- забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів у проекті містобудівної документації; 

4. Відповідальною особою за забезпечення роботи з розгляду пропозицій 

громадськості призначити завідувача відділом містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Хустської міської ради Ороса В.В.. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та містобудування Хустської міської ради 

(голова Джуга П.І.) та заступника міського голови Калина В.Ю.. 

 

 

Міський голова                                                                           Володимир КАЩУК 


